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PEP – 2016 - 4ª AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO
FICHA AUXILIAR DE CORREÇÃO

HISTÓRIA

   1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6,0)

COMPARAR a Revolução Russa (1917) e a Chinesa (1949), inseridas no processo de evolução histórica da atual 
Federação Russa e da República Popular da China (RPC), considerando os seguintes fatores de comparação: principais 
lideranças  dos  movimentos  revolucionários,  forma  de  atuação  desses  movimentos,  posicionamento  da  União  das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e da República da China durante a Segunda Guerra Mundial, postura da URSS 
e da RPC por ocasião da Guerra Fria e posicionamento desses países após a Queda do Muro de Berlim, concluindo 
sobre a posição da Federação Russa e da RPC em relação à Nova Ordem Mundial.

OBSERVAÇÃO: ESTA É UMA DAS FORMAS DE SOLUÇÃO PARA A SERVIDÃO “COMPARAR”. LEIA A 
PUBLICAÇÃO “MÉTODO PARA SOLUÇÃO DE QUESTÕES” PARA AS DEMAIS POSSIBILIDADES.

1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 15%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo.

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 

preparação correta para o desenvolvimento.
M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

(55% a 70%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão.

M8
Elaboração das 

conclusões parciais.

De forma dedutiva.
Limitando-se a resumir.

Não elaborou as conclusões parciais.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M9
Divisão do todo em 
partes coerentes.

Totalmente.
Mais da metade das partes está coerente com o todo.

Menos da metade das partes está coerente com o todo.
Divisão sem coerência.

M10

Comparação dos 
objetos obedecendo 

aos mesmos 
referenciais (fatores 

de comparação).

Totalmente.
Empregou mais da metade dos referenciais 

corretamente.
Empregou menos da metade dos referenciais 

corretamente.
Não empregou os referenciais  corretamente.

M11

Identificação da 
coerência das ideias 

com o objeto.

Totalmente.
Atendimento em mais da metade das ideias.

Atendimento em menos da metade das ideias.
Não atendimento das ideias.

M12

Comparação das 
ideias com ligação 
de causa e efeito.

Totalmente.
Mais da metade das ideias com ligação.

Menos da metade das ideias com ligação.
Ideias sem ligação.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  o      n  c  l      u      s  ã      o  
(20% a 30%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M13 Retomada da ideia central(sob novo enfoque).

M14
Elaboração da síntese 

coerente com
as conclusões parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva.
Parcialmente com as ideias essenciais.

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir.
M15 Atendimento à imposição do problema (novos conhecimentos).

M16

Conclusão 
baseada  nos 

aspectos 
desenvolvidos 

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução 
ou no desenvolvimento.

Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte 
na introdução ou no desenvolvimento.

Na conclusão, menos da metade das ideias tem 
suporte na introdução ou no desenvolvimento.

Ideias sem suporte.
M17 Elaboração do parágrafo conclusivo.

MÉTODO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

2. CONHECIMENTO
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I  n      tr  odu      çã      o  
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

A Revolução Russa (1917) e a Chinesa (1949) foram resultados de um processo 
revolucionário  que  visava  a  transformação política,  econômica  e  social  dessas 
nações, por intermédio da conquista do poder, atendendo a interesses de grupos 
ligados ao ideário marxista.

C2
O Império Russo, desde o século XIX, foi palco de inúmeras crises que levaram ao 
esgotamento  do  regime  czarista  em  1917  com  surgimento  da  União  das 
Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS).

C3
A China Imperial cedeu lugar a República da China em 1912, em meio a distúrbios 
internos  que,  comprometiam  a  sua  integridade,  fazendo  surgir  movimentos 
revolucionários cooptados por grupos comunistas.

C4
Esses movimentos revolucionários mudaram as estruturas de poder por intermédio 
da Revolução Russa e da Chinesa, transformando esses países nas duas maiores 
nações socialistas do mundo no século XX.

C5

Por ocasião do século passado, com a Segunda Guerra Mundial (II GM),  a Guerra 
Fria e após a queda do Muro  de Berlim, descortinou-se um cenário conhecido 
como a Nova Ordem Mundial,  que vem desafiando as nações do mundo a se 
posicionarem frente a este fenômeno.

C6

Serão  comparadas  as  Revoluções  Russa  e  a  Chinesa,  considerando  os  fatores  de 
comparação  a  seguir,  que  construíram  o  ethos  dessas  nações  durante  o  século  XX, 
concluindo  sobre  o  posicionamento  desses  países  frente  aos  desafios  da  Nova Ordem 
Mundial.

C7  Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(55% a 70%)

Ideias

a.Revolução Russa (1917).

C8

1)  Principais  lideranças  –  Lenine,  Trotsky  e  Stalin  se  apresentaram  como 
importantes ativistas do movimento revolucionário russo. Com a morte de Lenine, 
Trotsky e Stalin lutaram pelo poder, este advogando a revolução em um só país e 
aquele pela sua internacionalização. 

C9
2) Forma de atuação do movimento revolucionário –  Na Rússia o movimento 
revolucionário  comunista  foi  orientado  para  atuar  no  proletariado,  portanto 
principalmente nos centros urbanos e industriais.

C10

3)  Posicionamento da URSS durante a II GM -   Em um primeiro momento por 
intermédio do Pacto Molotov – Ribbentrop a URSS assina com a Alemanha nazista 
um  acordo  de  não-agressão,  vindo  a  se  alinhar  com  os  Aliados  ocidentais 
posteriormente.

C11 4) Postura da URSS por ocasião da Guerra Fria – Neste período a URSS disputou com 
os Estados Unidos da América (EUA) a hegemonia política, econômica e social, dividindo o 
mundo  em dois  blocos  antagônicos,  arrefecendo  com a  Distensão  a  partir  do  governo 
Khrushchov, após a morte de Stalin.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  to  
(55% a 70%)

Ideias

C12

5) Posicionamento da URSS após a queda do  Muro de Berlim –  Com a estagnação 
econômica e a corrida armamentista, em meados da década de 1970, são colocadas em 
evidência as distorções estruturais da sociedade soviética,  sendo a URRS impedida de 
manter sua hegemonia, cedendo lugar à  Comunidade de Estados Independentes (CEI), 
baseada nas ideias da Glasnost e da Perestroica, não se constituindo a Federação Russa 
em ator hábil frente aos novos desafios da Nova Ordem Internacional.

C13 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C14

A Revolução Russa, em seu processo revolucionário, aliada a uma tradição do 
expansionismo czarista, construiu o ethos russo ao longo do século XX. A Rússia 
se  caracteriza  como  uma  nação  de  posicionamentos  dúbia  em  relação  ao 
Ocidente, fruto de sua condição euro-asiática, dentro da lógica de “dois passos a 
frente e um atrás”, tendo uma defesa pragmática de seus interesses frentes aos 
desafios da Nova Ordem Mundial. 

b.Revolução Chinesa (1949) e a sua comparação com a Revolução Russa 
(1917).

C15

1) Principais lideranças – Mao Tse-Tung, líder comunista e revolucionário chinês, 
opôs-se à Chiang Kai-Shek, líder do partido nacionalista Kuomitang.

Diferentemente da Revolução Russa, na China, a liderança de Mao Tse-Tung não 
encontrou resistências de vulto dentro do partido, como a disputa entre Trotsky e 
Stalin pela liderança do movimento revolucionário.

C16

2) Forma de atuação do movimento revolucionário – Na Revolução Chinesa o 
movimento  revolucionário  se  concentrou  no  campo  em  virtude  do  pouco 
desenvolvimento industrial do país. De forma distinta da Rússia,  na Revolução 
Chinesa optou-se por priorizar o campo  para atuação do movimento revolucionário 
comunista.

C17

3)  Posicionamento  da  República  da  China  durante  a  II  GM  –  Os 
acontecimentos ocorridos entre 1937 e 1945, com a guerra contra o Japão, houve 
uma ostensiva colaboração do Partido Comunista Chines com Chiang Kai – Shek, 
formalizadas  na  constituição  da  “Segunda  Frente  Única”  contra  os  japoneses, 
unindo o Movimento Revolucionário Chines aos aliados ocidentais.

Diferentemente da URRS,a República da China se posicionou de imediato a favor 
dos Aliados durante a II GM. 

C18

4) Postura da RPC por ocasião da Guerra Fria – A RPC alinhou-se inicialmente 
com a URSS durante a Guerra Fria, divergindo dos soviéticos, após a morte de 
Stalin, iniciando o conflito Sino Soviético, depois do XX Congresso do PCUS. De 
maneira diferente a RPC alinhou-se inicialmente com a URSS, divergindo desta 
nas  décadas  de  1950  e  1960,  acarretando  o  Conflito  Sino  Soviético  e  sua 
reaproximação com os EUA em 1971.

C19

5)  Posicionamento  da  RPC  após  a  queda  do   Muro  de  Berlim  –  Com  a 
aproximação com os EUA, no início dos anos 70 e por intermédio de uma nova 
liderança  no  movimento  revolucionário  chinês  (Deng  Xiaoping),  implementando 
mudanças estruturais na economia, construindo o que se convencionou a chamar 
de “Um país e dois sistemas” a RPC se colocou em condições de enfrentar os 
novos desafios da Nova Ordem Mundial.      Diferentemente da URSS, a RPC 
soube se organizar após a Queda do Muro de Berlim frente aos novos desafios da 
Nova Ordem Mundial, tornando-se um ator global, fruto de um redirecionamento do 
seu processo revolucionário.

C20 Outras ideias julgadas pertinentes.

Conclusão Parcial

C21

A Revolução  Chinesa,  conduzida  por  seu  processo  revolucionário,  construiu  o 
ethos chinês no século XX e XXI, aliado a uma cultura milenar asiática, projetando 
um  ator  global  competitivo,  mas  trazendo  no  bojo  do  seu  perfil  uma  defesa 
pragmática de seus interesses.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO Obs

C  on      c      l  u      s      ã  o  
(20% a 30%)

Ideias

C22
Os processos revolucionários da Revolução Russa (1917) e da Chinesa (1949), 
construíram os traços e costumes característicos (ethos) dessas nações durante o 
século XX e início do XXI.

C23

A Rússia de hoje, fruto de sua evolução histórica, influenciada pelo movimento 
revolucionário de 1917, e por sua derrocada tem um comportamento pragmático 
na defesa de seus interesses, divergindo das abordagens categóricas do Ocidente 
em relação à Nova Ordem Mundial.

C24

A China dos dias atuais, com o legado de sua evolução histórica milenar, aliada as 
influências  de  seu  processo  revolucionário  comunista,  se  fez  um  ator  global 
competitivo.  A China,  do mesmo modo que  a  Rússia,  tem um comportamento 
pragmático na defesa de seus interesses se contrapondo em muitos casos ao 
ideário das democracias liberais.

C25

A construção do ethos russo e chinês,  notadamente durante o século  XX,  por 
intermédio  de  seus  processos  revolucionários  comunista,  contribuíram  para 
construir o posicionamento dessas nações perante os desafios da Nova Ordem 
Mundial,  tais  como;  Multilateralismo,  Terrorismo,  Migrações,  Fundamentalismo 
Religioso, Meio Ambiente, Globalização e Pandemias dentre outros.

C26  Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE. 
C1
C2
C3

(D) COESÃO 

D1
D2
D3
D4

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

 E1
 E2
 E3
 E4

EXPRESSÃO ESCRITA – MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)
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2ª         Q  UE  S      T  Ã      O   (Valor 4,0)

Apresentar os reflexos da Revolução Francesa para o Brasil (1789 -1822).

1. MÉTODO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Identificação 
do objeto 

correto

M1 Abordagem da ideia central.
M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo

M3 Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma 
preparação correta para o desenvolvimento

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta.
M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento.
M6 Ligação com o desenvolvimento.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Compreensão 
do nível de 

desempenho

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento.

M8

Atendimento da imposição 
da  servidão (citação e 

justificativa das ideias ou 
somente justificativa).

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.

Em nenhuma das ideias.

D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  

Identificação 
do objeto 

correto

M9
Identificação da coerência das 

ideias com o objeto.

Em todas as ideias.
Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.

M10
Citação e justificativa das 

ideias com  ligação de causa 
e efeito.

Em todas as ideias.

Em mais da metade das ideias.

Em menos da metade das ideias.
Em nenhuma das ideias.

MÉTODO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

 

 2. CONHECIMENTO

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO Obs

I      n  t  r      o  d      u  çã      o  
(10% a 20%)

Algumas 
ideias

C1
Os reflexos da Revolução Francesa (1789) foram sentidos em toda a Europa 
e no continente americano.

C2

No Brasil, no final do século XVIII e início do XIX, a influência da Revolução 
Francesa marcou profundamente a colônia lusitana da América, notadamente 
com a vinda da Família Real portuguesa (1808), fruto do Bloqueio Continental  
imposto por Napoleão (1806).

C3
Os princípios fundamentais dessa revolução estão inseridos nas constituições 
de  muitos  países  democráticos,  baseados  nos  conceitos  de  Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade.

C4
A Revolução Francesa e o período do Império Napoleônico que se seguiu 
marcou indelevelmente a história ocidental, balizando o fim da Idade Moderna 
e o início da Contemporânea.

C5
Para o Brasil, emancipado em 1822, os reflexos desse movimento, iniciado 
em  1879  influenciou  de  forma  categórica  a  nova  nação,  os  quais  serão 
apresentados a seguir.

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO Obs

C7
a.Inconfidência Mineira (1789) – Embora refletisse uma relação direta com 
problemas  regionais  atinentes  à  sociedade  mineradora,  esse  movimento 
sofreu influências das ideias que sacudiram a França.
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D  ese  n  v  o  l      v  i  m      e  n  t      o  
(80% a 90%)

Algumas
ideias

C8
b.  Conjuração Baiana (1798) –  Esse movimento, também conhecido como 
“Conjuração  dos  Alfaiates”,  organizado  na  Bahia,  com  forte  participação 
popular sofreu enorme influência dos ideais da Revolução Francesa.

C9
c. Rompimento do Pacto Colonial – Com a Abertura dos Portos às Nações 
Amigas,  feita por D. João ainda na Bahia em 1808, caracterizou o fim do 
Exclusivo Metropolitano.

C10

d.  Aumento  da  influência  inglesa –  Com  os  Tratados  de  1810,  entre 
Portugal  e  Inglaterra,  por  conta  da  transmigração  da  corte  portuguesa, 
consequência direta da Revolução Francesa, os ingleses intensificaram sua 
presença e influência no Brasil no início do século XIX.

C11

e. Política Externa – A transferência da sede da monarquia portuguesa para 
o Brasil mudou o quadro das relações internacionais no contexto da América 
do  Sul.  A Política  Externa  de  Portugal  passou  a  ser  decidida  na  colônia, 
notadamente com a invasão de Caiena (1808) e as intervenções na Banda 
Oriental (1811-1816).

C12

f. Ideias Liberais – As ideias liberais, que se espalharam e floresceram pelo 
Brasil após a Revolução Francesa, contestaram o absolutismo, condenavam 
a escravidão e estavam alinhadas com a Declação Universal do Homem e do 
Cidadão.

C13

g.  Elevação  do  Brasil  a  Reino  Unido  (1815) –  Por  uma  questão  de 
representatividade  junto  ao  Congresso  de  Viena  (1814-1815)  foi  o  Brasil 
elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, também como 
reflexo da Revolução Francesa. 

C14
h.  Revolução  Pernambucana  (1817) –  Os  ideais  liberais  da  Revolução 
Francesa,  aliado  às  fermentações  e  demandas  regionalistas,  criaram  o 
ambiente para o desenrolar da Revolução Pernambucana de 1817.

C15

j.  Educação, Cultura e Arte –  A presença da Corte portuguesa no Brasil 
transformou o perfil da educação, da cultura e das artes na colônia, ao fazer o 
deslocamento do eixo da administração do reino para o Brasil, com o livre 
acesso ao país de intelectuais, artistas e cientistas.

C16

o.  Relação com a Igreja -   Embora havia uma boa participação de padres 
nos  movimentos  de  rebeldia  no  final  do  século  XVIII  e  início  do  XIX  o 
anticlericalismo oriundo da Revolução Francesa esteve presente no Brasil no 
período de 1789 a 1822.

C17

p. Ação das Sociedades Secretas – No Brasil, de 1789 a 1822, a Maçonaria 
estava  impregnada  das  ideias  revolucionárias  francesas,  participando 
ativamente dos movimentos de rebeldia, inclusive da emancipação política do 
país.

C18

q. Emancipação política do Brasil (1822) – Desde os fins do século XVIII, o 
pensamento  português  cedeu  lugar  a  influência  francesa,  notadamente 
aquele  oriundo  do  movimento  de  1789,  acrescentando  aos  episódios  da 
separação de Portugal um viés, que alterou a perspectiva de todo o processo 
de  independência  do  Brasil,  contribuindo  para  a  fundação  de  um império 
liberal.

C19 Outras ideias julgadas pertinentes.

CONHECIMENTO –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

3. EXPRESSÃO ESCRITA
PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS Obs

(A) COERÊNCIA
A1
A2
A3

(B) CLAREZA
B1
B2
B3

(C) OBJETIVIDADE
C1
C2
C3
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(D) COESÃO

D1
D2
D3
 D4 

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1
E2
E3
E4

EXPRESSÃO ESCRITA  –  MENÇÃO (E-MB-B-R-I)

MENÇÃO OBTIDA NA QUESTÃO (E-MB-B-R-I)

ORIENTAÇÕES GERAIS

O avaliador  deverá fazer as observações que julgar  pertinentes na própria prova e no espaço abaixo,  de  
maneira a orientar o estudo no PEP.

A  prova  deverá  ser  corrigida  por  menções  (E-MB-B-R-I)  em  cada  uma  das  partes  que  a  constituem,  
formulando-se uma avaliação geral por questão, de modo a facilitar o direcionamento do estudo para a realização 
de uma prova equilibrada. 

Algumas ideias são sugeridas para balizar a avaliação do conhecimento a ser feita pelo avaliador.
No que se refere ao MÉTODO, as considerações a serem feitas pelo avaliador deverão estar de acordo com o 

prescrito na Publicação de MÉTODO, do CP/ECEME. 
Para melhor avaliação da Expressão Escrita, sugere-se ao aluno do PEP enviar sua prova para um professor 

de Português.
A divisão do item “Desenvolvimento” em partes ou itens coerentes, no ND – análise deve ser apreciada de  

forma específica, admitindo-se várias formas de solução, de acordo com o pedido formulado.

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES


